
  

 
 

  Dagsorden til Fællesbestyrelsesmøde på Teams (Virtuelt) 
 

Dato: 05/06 2020 
Tidspunkt: kl. 17.15 - 18.45 (For-
kortet 30 min) 
Mødeleder: Arthur 

Referent: Birte 
 

Fraværende:  
 
 Helle, Mette, John og Steffen 
 
Eleverne deltager ikke 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er det 
til orientering (O), drøftelse (D) eller 
beslutning (B) 

 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse af evt. an-
svarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og hvor-
dan? 

120 Godkendelse af dagsor-
den (B) 
Underskrift af referat 
 

5 min Dagsorden godkendt.  

121 Fra eleverne (O) 
 
 

5 min I Thorstrup kommer der et pkt. På næste gang vedr. De unges brug af medier. 
Der skal sættes 15 minutter af næste gang. Punktet udgår endnu engang. 

 

122 Tid i de lokale afdelinger 
 

0 min Udgår  

123 Orientering (O) 
- Fra skoleledelsen 
- Fra formanden 
- Fra øvrige med-

lemmer 

25 min  Generel status ifb. Nødåbning/nødundervisning 
 
Det har under omstændighederne været et godt forløb, som er løst godt i orga-
nisationen – af medarbejderne. Tiltag er generelt blevet godt modtaget af elever 
såvel som forældre. 
 

 Nationale tests (Allan) 
 
Skolen skal gennemføre de nationale test. Vi er i gang. Testperioden udvidet til 
engang i juni måned. 
 

 Retningslinjer for elevfravær (sel bilag - Allan) 
 

 



  

 
 

Ny retningslinje udarbejdet samt bilag til ansøgning om frihed. Afventer igang-
sætning til eleverne er tilbage på skolen – sandsynligvis efter sommerferien – 
men vi afventer endelig udmelding fra forvaltningen på det.  
 

 Hjemmeside / video (Allan) 
 
Vores hjemmeside er åben, men med mangelfulde oplysninger. Det resterende 
arbejde er blevet lagt ud til skolerne, da økonomien centralt slap op. 
 

 Status tilgang og afgang elever/børn (ledelsen) 
 
Oplevet stor afgang i SFO Tistrup i den sidste periode.  
 

 Årshjul (Formanden) 
 
Enkelte justeringer til årshjulet for fællesbestyrelsen. 

124 Leg og læringvurdering 
(O) ved Tove 

15 (Fra sidste møde): Tove vil gerne have leg – og læringsmiljø vurderingen på. En 
bruger undersøgelse fra forældrene 15 min. næste gang 
 
Flyttes til næste møde - vi modtager materiale til gennemlæsning inden mødet. 

 

125 Valg til Fællesbestyrelsen 
(O/D) Formanden/AU 

15  Procesplan for valg til Fællesbestyrelsen Vi er jo i den særlige situation 
at valget sikkert skal foregå digitalt ved brug af Tabulex/Tea/Aula så-
fremt der er tale om ‘fredsvalg’ er det måske ikke nødvendigt, men det 
må tiden vise.(se bilag gennemgået på skoleledermøde til inspiration – 
udarbejdet af Ole Holdgaard og Kenneth Bjerre) Vi kunne benytte 
denne model og justere til? 

 
Punktet kort gennemgået. 
 

 Tilkendegivelser fra den nuværende fællesbestyrelses medlemmer 
 
Vores forretningsorden skal opdateres, nu hvor Labyrinten ikke er en del af or-
ganisationen. Vi vil også se på forskudt valg for de skole valgte medlemmer. 
Iflg. Forretningsordenen er der valg til alle forældrevalgte bestyrelsesmedlem-
mer.  
Der nedsættes en valgbestyrelse, der arbejder videre på valget. Deltagere er 
Arthur, Allan, Tove, Hanne og enten Mette eller John. 
 
De forældrevalgte skriver til Arthur om de ønsker genvalg eller ej. 
Medarbejderrepræsentanterne skriver til Allan om de ønsker genvalg. 
 

 



  

 
 

 

 

126 Lektionsplan (O) 5  Bilag vedlagt til orientering – kommentarer? 
 
Kort gennemgang, og orientering for at vi på alle klassetrin gør brug af den for-
kortede skoledag, hvilket der er opbakning til. 

 

127 Økonomi - Budgetopfølg-
ning 
V/Birte (O) 

15 min  Nyt fra seneste budgetopfølgning med Jette 
 

Dokumentet kort gennemgået. Det ser fornuftigt ud pr. 31.marts, men der er 
ekstra omkostninger fra corona perioden, som vi ikke er sikker på vi bliver kom-
penseret for – mangler udmelding fra forvaltningen. 
Der er tvivl om budget 2020 for rådighedsbeløbet har været til høring i MED - 
undersøges og eventuelle kommentarer herfra meddeles bestyrelsen.  
 

 Herunder orientering vedr. Kantine v/Allan 
 
Underskud i kantinen påvirkes i 2020, da der ingen indtægter har været under 
corona perioden. 
 

 

128 Indkommet punkt - hø-
ringssvar vedr. Haller. 
Høringssvar er d. 15 maj 
kl. 10 

10 min  Bilag vedlagt, herunder ledelsens kommentarer ‘til inspiration’ 
 Skal der nedsættes en gruppe der arbejder videre? 

 
Bestyrelsen kommer med indspark til Allan, der sammensætter høringssvar i 
samarbejde med Helle, Andreas og Arthur.  Henning og Inge kommer med ind-
læg fra Thorstrup om fordelene ved at disponere over egen hal. Besked til Allan 
den 12. Maj inden kl. 12.00.  
 
Som bemærkning til området kan nævnes at dagtilbuddene er også begrænset i 
brug af hallerne. De skal betale for al brug. 
 

 

129 Eventuelt (O) 
 

5 min.    

     

 Kommende punkter 
 

 

 Ferie udenfor skolefridag, blanket – der kommentarer? 
 
Inspiration til princip: 
Digitale krænkelser: DLF har lavet et hæfte “Krænkelser” - verbale og digitale – 
hvad stiller vi op? 

 


